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ZÁSADY TVORBY A POUŽITÍ FONDU OBNOVY 

VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Obec Martinice (dále jen „obec“) zřizuje ke dni 01. 09. 2019 Fond obnovy vodohospodářského 

majetku (dále jen „Fond“) a na základě §5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, usnesením 

Zastupitelstva obce Martinice č. 6/2019 ze dne 28. 08. 2019. 

2. Fond je dále zřizován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (§8, odst. 1 a §8 odst. 11) a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. (§13 a příloha č. 18) ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 2 

Účel fondu 

 

1. Účelem fondu je shromažďování finančních prostředků obce na realizaci obnovy 

vodohospodářského majetku obce. 

2. Fond má zřízen samostatný bankovní účet. 

Čl. 3 

Tvorba fondu 

1.  Vlastní zdroje: 

a. pravidelný roční příspěvek z vybraného stočného schváleného plánu financování obnovy 

vodovodu a kanalizace v majetku obce Martinice a případné nájemné z používání rozvodů 

pitné vody 

b. převod peněžních prostředků z rozpočtu obce dle schváleného plánu financování obnovy 

vodovodu a kanalizace v majetku obce Martinice   

c.  převody prostředků z rozpočtu obce během roku rozhodnutím Zastupitelstva obce 

d. úroky z peněžního účtu fondu obnovy 

2. Cizí doplňkové zdroje: 

a. finanční příspěvky z dotačních programů (dotace Zlínského kraje pro obor VaK, apod.) 

b. komerční úvěry 
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c. návratné finanční výpomoc 

d. dary 

 

3. O příjmech dle článku 3, odst. 2 rozhoduje Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem. 

Čl. 4 

Použití fondu 

Prostředky fondu je možno použít na: 

1. Financování oprav, technického zhodnoceni a investic charakteru obnovy podle schválené 

definice obnovy (do obnovy patří i ta opatření, kdy dojde k navýšení např. kapacity vodovodu 

z průměru 100 mm na průměr 150 mm- stávající řad totiž obnovuji byť o vyšší dimenzi, 

nezahrnují se však do obnovy tzv. rozvojové investice, kdy např. prodlužuji vodovod do místní 

části obce) 

2. Poplatky k účtu fondu. 

 

Čl. 5 

Fondové hospodaření 

1. Správcem fondu je účetní obce, která odpovídá za řádné účtování Fondu. Současně 

připravuje a poskytuje informace o Fondu pro schvalování fondového hospodaření. 

2. Fondové hospodaření podléhá schvalování Zastupitelstvem obce v rámci schváleného 

rozpočtu obce a v rámci závěrečného účtu obce. 

3. Plán obnovy financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Martinice schvaluje 

Zastupitelstvo obce. PFO musí být zpracován na dobu 10 let resp. aktualizován pokud se 

hodnota majetku dle VÚME změní o + - 10% 

 

Čl. 6 

Zrušení fondu 

1. Fond lze zrušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva obce a zůstatek fondu se převádí do 

rozpočtu obce. 

2. Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato část 

zůstatku fondu vypořádána v souladu s účelem a podmínkami stanovenými poskytovatelem. 
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ČL. 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky statutu Fondu podléhají schválení Zastupitelstvem obce. 

2. Statut fondu nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2019 

       

 

 

 

 

    Ing. Jiří Vaško  v.r.        Pavel Fiurášek v.r. 

Místostarosta obce        starosta obce 

 


